
Actievoorwaarden ‘Maak kans op 6 gratis 

Essent Spaarpanelen’ 
 

De actie ‘Maak kans op 6 gratis Essent Spaarpanelen' wordt aangeboden door Essent 

Retail Energie BV (hierna te noemen Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-

Hertogenbosch en dient ter promotie van Essent Spaarpanelen. Op de actie zijn de 

volgende voorwaarden van toepassing:  

 

- De actie start op 25 juni 2014 en loopt tot 1 augustus 2014;  

- Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder; 

- Voor het winnen van een prijs komen alleen personen in aanmerking welke zich 

tijdens de actieperiode hebben aangemeld en daarbij tevens toestemming hebben 

gegeven om eenmalig per e-mail met een aanbieding voor Essent Spaarpanelen te 

worden benaderd, alsmede wiens woning ook geschikt is voor het plaatsen van 

zonnepanelen;  

- Er is in totaal 1 prijswinnaar; 

- De prijs betreft 6 gratis Essent Spaarpanelen inclusief installatie ter waarde van 3495 

euro (incl. BTW) 

- Aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt  uiterlijk 5 augustus 2014 via  

willekeurige loting uit alle tijdige en juiste aanmeldingen; 

- De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 6 augustus 2014 persoonlijk bericht; 

- Met de prijswinnaar worden alsdan ook verdere afspraken gemaakt hoe en per 

wanneer de gewonnen Spaarpanelen het beste kunnen worden geïnstalleerd;  

- Per adres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de actie. 

- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd; 

- Essent neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening; 

- Als u wint, geeft u Essent automatisch toestemming voor publicatie van uw naam. De 

gegevens die u verstrekt, worden behandeld conform de privacyverklaring zoals 

beschreven staat in de sitevoorwaarden van Essent; 

- De prijs is niet inwisselbaar tegen een andere prijs en/of contanten; 

- Ten behoeve van de afwikkeling van deze actie is het noodzakelijk dat de door de 

deelnemer verstrekte gegevens (zoals naam, e-mailadres, woonplaats en 

telefoonnummer) worden geregistreerd door Essent. Voor zover er ook prijzen door 

derden geleverd worden zullen de verstrekte gegevens van de prijswinnaar ook aan 

die derden ter beschikking worden gesteld. Daarnaast verleent de deelnemer door 

deelname toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van 

het per e-mail informeren over de prijsuitslag; 

- Direct bij deze actie betrokken medewerkers van Essent en haar partners zijn 

uitgesloten van deelname aan de actie;  

- Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. 

- Essent is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die u 

verhinderen uw gegevens online te registreren;  

- Essent behoudt zich het recht voor om deelnemers aan deze actie te weigeren, 

bijvoorbeeld in het geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het 

geval van (een poging tot) misbruik of het in strijd handelen met de bepalingen van 

deze actievoorwaarden; 

- Essent is gerechtigd deze actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of deze actie 

te beëindigen 


